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1.     Zastosowania i właściwości

Przekaźnik zabezpieczenia przed utratą synchro-

nizmu (przed poślizgiem biegunów wirnika gene-

ratora) typu XG2 serii PROFESSIONAL LINE

stanowi niezawodne zabezpieczenie generatorów

pracujących równolegle z siecią, poprzez bardzo

szybkie odłączenie w przypadku zakłóceń sieci.

Dodatkowo istnieje możliwość kontroli kolejności faz.

W porównaniu z zabezpieczeniami

konwencjonalnymi, wszystkie przekaźniki serii

PROFESSIONAL LINE wykazują przewagę cyfrowej

techniki zabezpieczeniowej, wynikającą

z następujących właściwości:

•  wysoka dokładność pomiaru dzięki cyfrowej

obróbce danych

•  wyświetlanie błędu przez diody LED

•  bardzo szeroki zakres roboczy napięcia
pomocniczego dzięki uniwersalnemu
zakresowi napięć zasilacza

•  szeroki zakres nastaw przy drobnym ich
stopniowaniu

•  wymiana danych ze stacyjnym systemem
informatycznym poprzez dobudowywany
interfejs złącza szeregowego XRS1

•  niezafałszowany pomiar wartości
skutecznej

•  bardzo krótki czas reakcji

•  kompaktowa budowa dzięki technice SMD.

Dodatkowo przekaźnik XG2 ma następujące
szczególne właściwości:

•  możliwość kontroli kolejności faz

•  możliwość przełączania między pomiarem
jedno- i trójfazowym.
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2. Budowa

Rys. 2.1: Przyłączenie do sieci dwuprzewodowej

Rys. 2.2: Przyłączenie do sieci trójprzewodowej ∆

Rys. 2.3: Przyłączenie do sieci czteroprzewodowej Y / ∆

Wejścia analogowe

Analogowe sygnały wejściowe napięciowe są
doprowadzone do przekaźnika poprzez zaciski
L1-L3 i N.

Zasilanie napięciem pomocniczym

Przekaźnik XG2 może być zasilany bezpośrednio
wielkością mierzoną lub gwarantowanym napięciem
pomocniczym. Do tego celu należy stosować
napięcie stałe lub przemienne.

Przekaźnik XG2 ma zintegrowany szeroko-
zakresowy zasilacz napięciowy. Na zaciski
przyłączeniowe A1(L-) i A2(L+) mogą być podane
napięcia pomocnicze w zakresie 19 - 55 V DC.
Zaciski A1/A3 mogą być wykorzystane dla napięć
50 -750 V DC lub 36 - 520 V AC.

Położenia zestyków

Stan beznapięciowy
lub  wyłączenie od
skoku wektora

Praca bez zakłóceń
lub napięcie pomiarowe
niższe od UB <

Rys. 2.4: Położenia zestyków przekaźników wyjściowych
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3. Działanie

Przekaźnik kontroli synchronizmu XG2 chroni
generatory synchroniczne pracujące równo-
legle w sieci  poprzez szybkie odłączenie
w przypadku zakłóceń sieci. Bardzo
niebezpieczne dla generatorów synchronicz-
nych jest samoczynne ponowne załączenie
sieci. Powracające po 300 ms napięcie sieci
może zastać generator w stanie utraty
synchronizmu. Bardzo szybkie rozłączenie
jest również konieczne w przypadku przej-
ściowych zakłóceń w sieci. Zasadniczo są
dwa różne przypadki zastosowań:

a) Tylko praca równoległa sieci, bez pracy
wyspowej. W tym przypadku, w razie
uszkodzenia sieci, zabezpieczenie chroni
generator poprzez otwarcie wyłącznika mocy
generatora.

b) Praca równoległa w sieci i praca wyspowa.
W tym przypadku zabezpieczenie otwiera
główny wyłącznik mocy. Zapewnia się w ten
sposób, że zespół prądotwórczy nie jest
blokowany, ponieważ jest potrzebny jako
rezerwowy generator.

Bardzo szybkie rozłączenie w przypadku
zakłóceń sieci jest, jak wiadomo, bardzo
trudne przy pracy równoległej generatorów.
Nie może być zastosowana kontrola napięcia
sieci, ponieważ prądnica synchroniczna, tak
jak impedancja obciążenia, podtrzymuje
zanikające napięcie sieci.
Ponieważ z tego powodu napięcie spada
dopiero po kilkuset milisekundach poniżej
wartości progowej czujników kontroli napięcia,
wykrycie krótkiego zaniku napięcia przez
czujniki jest niemożliwe.

Nie powinny być również używane przekaźniki
częstotliwościowe, ponieważ tylko całkowicie
obciążony generator obniża w ciągu 100 ms
prędkość obrotową o dającą się zmierzyć war-
tość. Przekaźniki nadprądowe wykrywają zwarcie
dzięki występowaniu prądów zwarcia. Czujniki
wykrywające zmianę mocy reagują po 200 ms
i nie mogą wykryć obniżki mocy jako mocy
zwarcia. Ponieważ pojawiają się także kołysania
mocy spowodowane nagłymi obciążeniami
generatora, zastosowanie czujników zmiany
mocy należy uważać za problematyczne.

Bez żadnych wymienionych ograniczeń,
przekaźnik XG2 wykrywa uszkodzenia sieci w
ciągu 70 ms, ponieważ został specjalnie
przeznaczony do takich zastosowań, gdzie rodzaj
uszkodzenia wymaga bardzo szybkiego
odłączenia od sieci.

Całkowity czas wyłączenia wynosi mniej niż
170 ms, co wynika z dodania czasów własnych
wyłącznika i przekaźnika. Wymaganym warun-
kiem wyłączenia, przez kontrolę układu sieć �
generator, jest aby zmiana mocy była większa
od 15 � 20 % mocy znamionowej generatora.
Wolne zmiany częstotliwości systemu, np.
spowodowane przez regulator, nie prowadzą do
wyłączenia.

Zwarcia wewnątrz sieci mogą również prowadzić
do wyłączenia, ponieważ także tu mogą się
pojawić wahania wektora napięcia, większe od
wartości nastawienia. Wielkość skoku wektora
napięcia jest zależna od odległości miejsca
zwarcia od generatora. Funkcja ta ma również
taką zaletę, że moc zwarciowa sieci
i wynikająca stąd energia zasilająca zwarcie
jest ograniczana.
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Zasada pomiaru kontroli skoku wektora napięć

Gdy generator synchroniczny oddaje moc, to
między napięciem na zaciskach (napięcie sieci
U1) i siłą elektromotoryczną synchroniczną (Up)
powstaje tzw. kąt obciążenia wirnika. Powoduje
on różnicę napięć ∆U między Up i U1 (rys. 3.1).

Sieć

Sieć

Rys. 3.1: Schemat zastępczy generatora synchro-
               nicznego przy pracy równoległej z siecią

Rys. 3.1: Schemat zastępczy generatora synchro-
               nicznego przy uszkodzeniach w sieci

W przypadku zakłóceń sieci lub samo-czynnego
ponownego załączenia, generator zasila nagle
odbiory bardzo dużą mocą. Kąt obciążenia wirnika
υ rośnie skokowo i wektor napięcia U1 zmienia
kierunek na U1�
(rys. 3.3 i 3.4).

Rys. 3.2: Wektory napięć przy pracy równoległej
               z siecią

Kąt obciążenia wirnika υ między polem wiru-
jącym stojana i wirnika jest zależny od
mechanicznego momentu napędowego wału
generatora. Wytwarza się równowaga między
doprowadzoną mocą mechaniczną na wale
generatora i odbieraną mocą elektryczną
sieci, dlatego synchroniczna prędkość
obrotowa pozostaje stała (rys. 3.2).

Rys. 3.4: Wektory napięć przy uszkodzeniach sieci
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Rys. 3.5: Skok wektora napięcia

Jak pokazano na przebiegu czasowym,
napięcie skacze do innej wartości, co
powoduje również zmianę fazy. Taki proces
jest określany jako skok fazy lub wektora
napięcia.

Przekaźnik XG2 mierzy czas cyklu kołysań,
przy czym każdorazowe przejście rosnącego
zbocza napięcia przez zero rozpoczyna
pomiar czasu.
Zmierzony czas trwania cyklu jest porówny-
wany z wewnętrznym czasem odniesienia
oscylatora kwarcowego. W przypadku skoku
wektora napięcia, jak pokazano na rys. 3.5,
przejście przez zero następuje później
i urządzenie wyłącza bezzwłocznie. Kąt ∆Θ,
przy którym następuje wyłączenie, a więc
również czułość rozpoznania skoku wektora
napięcia, jest nastawialny.

Informacje do zastosowania

Chociaż przekaźnik kontroli synchronizmu
gwarantuje bardzo szybkie i niezawodne
wykrycie uszkodzenia sieci dla prawie
wszystkich warunków eksploatacyjnych przy
pracy równoległej generatorów w sieci, należy
zwrócić uwagę na występujące ograniczenia:

a)   Brak lub bardzo małe zmiany przepływu
mocy do punktu przyłączenia sieci przy jej
uszkodzeniu.
Ten przypadek może występować w elektrow-
niach szczytowych lub elektrociepłowniach,
w których przepływ mocy między elektrownią
a siecią może osiągać bardzo małe wartości.
Tym samym, aby wykryć skok wektora napięcia
przy pracujących równolegle generatorach,
zmiana mocy musi wynosić co najmniej
15 � 20 % mocy znamionowej. Jeśli moc
czynna w punkcie przyłączenia sieci jest
regulowana do minimalnej wartości i wystąpi
zwarcie wielkooporowe, to nie nastąpi ani skok
wektora napięcia, ani zmiana mocy
i częstotliwości. Te zakłócenia sieci nie będą
wykryte.
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Przypadek ten występuje tylko wtedy, gdy
sieć będzie rozłączona w pobliżu elektrowni i
żadna pozostała część sieci nie obciąża
dodatkowo generatorów. Przy odległych
awariach sieci generatory synchroniczne są
skokowo obciążane przez pozostałą część
sieci, co prowadzi bezpośrednio do skoku
wektora napięcia i tym samym gwarantuje
wykrycie awarii sieci.

Jeśli wystąpi wyżej opisana sytuacja, należy
wziąć pod uwagę:

W przypadku nie wykrytego uszkodzenia
sieci, tzn. przy nadal załączonym wyłączniku
sieciowym, przekaźnik kontroli synchronizmu
reaguje na pierwszą zmianę mocy, która
powoduje skok wektora, i otwiera wyłącznik
sieciowy. Aby wykryć uszkodzenia sieci
charakteryzujące się dużą rezystancją, nale-
ży zastosować przekaźnik kolejności zerowej
o nastawialnej zwłoce czasowej. Zwłoka ta
jest konieczna, aby uwzględnić działania
regulacyjne, przy których prąd w punkcie
przyłączenia sieci osiąga wartość zero. Przy
wielkooporowym uszkodzeniu sieci przekaź-
nik kolejności zerowej otwiera wyłącznik
sieciowy po nastawionej zwłoce czasowej.
Samoczynne ponowne załączenie sieci nie
będzie możliwe podczas odmierzania
nastawionej zwłoki czasowej, aby zapobiec
przyłączeniu asynchronicznemu.

Dalszym środkiem zaradczym jest to, że
regulacja mocy w punkcie przyłączenia sieci
powinna być taka, aby zawsze zapewniony
był przepływ mocy czynnej wynoszący 5 %
mocy generatora.

b)   Obciążenie zwarciowe generatora przy
odległych uszkodzeniach sieci.

Przy każdym odległym uszkodzeniu sieci,
pozostała część sieci powoduje uderzeniowe,
zwarciowe obciążenie generatorów elektrowni.
Przekaźnik kontroli synchronizmu wykrywa
uszkodzenia sieci w ciągu około 70 ms i otwiera
wyłącznik sieciowy. Całkowity czas wyłączenia
wynosi ok. 150 � 170 ms. Jeśli poszczególne
generatory są wyposażone w bardzo szybkie
zabezpieczenia zwarciowe, np. z możliwością
wykrywania di / dt, generator mógłby być
nieselektywnie wyłączony przez wyłącznik
generatora. Wyłączenie takie jest niepożądane,
ponieważ zasilanie potrzeb własnych jest
zagrożone i późniejsza ponowna synchroniza-
cja z siecią jest możliwa dopiero po ręcznym
odwzbudzeniu zabezpieczenia nadprądowego.

Dla uniknięcia takiej sytuacji, wyłącznik genera-
tora musi mieć zabezpieczenie zwarciowe
zwłoczne. Zwłoka czasowa musi być tak długa,
aby gwarantowała odłączenie od sieci przez
przekaźnik kontroli synchronizmu.
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   4.     Obsługa i nastawienia
   Wszystkie elementy niezbędne do
   nastawienia parametrów, jak również
   wszystkie wskaźniki znajdują się na płycie
   czołowej przekaźnika XG2. Dlatego
   dokonywanie wszystkich nastawień lub ich
   zmiana, możliwe jest, bez odłączania
   urządzenia od szyny montażowej DIN.

    Rys. 4.1: Płyta czołowa

    Aby nastawić przekaźnik trzeba otworzyć
    przeźroczystą osłonę tak, jak to pokazano
    na rysunku. Nie używać siły! Osłona ta ma
    dwa otwory służące do wsunięcia tabliczek
    oznaczeniowych.

Rys. 4.2: Otwieranie przeźroczystej osłony

Diody LED
Dioda LED �ON� służy do wskazywania
gotowości do pracy (przy doprowadzonym
napięciu pomocniczym Uv) i miga przy złej
kolejności faz. Dioda LED ∆Θ sygnalizuje
wyzwolenie funkcji skoku wektora.

Przycisk próby

Przycisk ten służy do próbnego wyłączenia
urządzenia. Trzymanie wciśniętego przycisku
przez 5s powoduje sprawdzenie hardware�u,
przy czym oba przekaźniki wyjściowe przecho-
dzą w stan wyłączenia i wszystkie diody
wyłączające LED świecą.

8               TB XG2 06.02 PL



  4.1   Nastawianie przełączników DIP

  Blok przełączników DIP na płycie czołowej
  przekaźnika XG2 służy do nastawiania
  zakresów znamionowych i parametrów
  funkcji:

Przełącznik DIP OFF ON Funkcja 
1* Un = 100 V Un = 110 V 
2* Un = 100 V Un = 230 V 
3* Un = 100 V Un = 400 V 

Nastawianie napięcia znamionowego 

4. Nieaktywna Aktywna Kontrola kolejności faz 
5. 1-fazowe 3-fazowe Pomiar napięcia jednofazowego / trójfazowego 
6.    
7.    
8.    

 
     Tabela 4.1: Funkcje przełączników DIP

     *  Tylko jeden spośród przełączników DIP 1-3 może znajdować się w pozycji �ON�.

Napięcie znamionowe
Żądane napięcie znamionowe (międzyprze-
wodowe) może być nastawione za pomocą
przełączników DIP1 � 3 na 100, 110, 230 lub
400 VAC. Należy zwrócić jednak uwagę na
to, aby był załączony co najwyżej jeden
z trzech przełączników DIP. Przy nastawianiu
napięcia znamionowego dopuszczalne są
następujące konfiguracje przełączników DIP:

Rys. 4.3: Nastawianie napięcia znamionowego

Wybór  zbyt niskiego napięcia znamionowego
nie prowadzi do zniszczenia urządzenia, lecz
tylko do błędnego wyniku pomiaru, co może
spowodować błędne wyłączenie.

Kontrola kolejności faz
Gdy przełączniki DIP 4 i 5 znajdują się w
pozycji �ON�, kontrola kolejności faz jest
aktywna. Błędna kolejność faz jest sygnalizo-
wana przez miganie diody �ON�, a przekaź-
niki wyjściowe odpadają. Przy właściwej
kolejności faz dioda �ON� świeci światłem
ciągłym.

Kontrola kolejności faz jest aktywna dopiero
wtedy, gdy wartość UB< jest przekroczona. Aby
zapobiec wyłączeniu w przypadku przyłączenia do
sieci dwuprzewodowej, kontrola kolejności faz
musi być nieaktywna.

Kontrola napięć jedno- i trójfazowych

Aby kontrolować napięcia jednofazowe przełącz-
niki DIP 4 i 5 muszą być wyłączone (pozycja
OFF). Jeśli ma być kontrolowane napięcie trój-
fazowe, przełącznik DIP 5 należy załączyć
(pozycja ON). Aby kontrolować sieć trójprzewo-
dową bez zera, przełącznik DIP 5 musi być załą-
czony (pozycja ON).

Uwaga !
Kontrola jednofazowa (przełącznik DIP 5 = OFF)
może być również włączona przy połączeniu
trójfazowym. Przekaźnik wyzwala, jeśli co naj-
mniej w jednej fazie przekroczona jest nastawiona
wartość graniczna ∆Θ i skokowa zmiana wektora
w pozostałych fazach nie jest większa niż 1û dla
kolejności przeciwnej.
Kontrola trójfazowa (przełącznik DIP 5 =ON)
wyzwala, jeśli w dwóch z trzech faz przekroczona
jest nastawiona wartość graniczna ∆Θ i skokowa
zmiana wektora w pozostałej fazie nie jest
większa niż 1û dla kolejności przeciwnej.
Kontrola skoku wektora jest aktywna tylko wtedy,
gdy upłynie czas blokady tV = 5 s i napięcia
fazowe przekraczają wartość napięcia blokowania
UB<.
Dzięki kryterium oscylacji kątowej przy kolejności
przeciwnej, zapobiega się przypadkowemu
rozłączeniu podczas nieustalonych przebiegów
równoważenia.
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4.2  Nastawianie wartości wyłączających

Przekaźniki serii PROFESSIONAL LINE można
nastawić bardzo dokładnie. Do tego celu służą
dwa potencjometry. Potencjometrem
nastawienia zgrubnego można nastawić
dyskretne wartości wyłączające stopniowane co
5û. Drugim potencjometrem służącym do
nastawienia dokładnego można nastawić
płynnie wartości w zakresie 1° - 6û. Przez
dodanie tych dwóch wartości uzyskuje się
precyzyjnie nastawioną wartość wyłączającą.

Wyłączenie od skokowej zmiany kąta
wektora napięć

Człon wyłączający od skokowej zmiany kąta
wektora napięć może być nastawiany w
zakresie 1û - 31û co 1û za pomocą potencjo-
metrów pokazanych na poniższym rysunku.
Przykład:
Należy nastawić wartość wyłączającą na 19û.
Wartość nastawiona na prawym potencjometrze
jest dodana do wartości nastawienia
potencjometru zgrubnego. (Strzałka
potencjometru zgrubnego musi znajdować się
wewnątrz oznakowanego paska, w przeciwnym
razie wartość nastawienia jest nieokreślona).

Rys. 4.4: Przykład nastawienia

Czas blokowania

Aby zapobiec błędnemu wyłączeniu spowo-
dowanemu oscylacjami po synchronizacji,
wyłączenie jest blokowane przez sztywno
nastawiony czas tV = 5 s po pojawieniu się
napięcia pomiarowego.Jeśli napięcie
pomiarowe spadnie poniżej wartości UB<,
czas blokowania tV  zostaje anulowany. Czas
tV  uaktywnia się ponownie, gdy napięcie
pomiarowe przekroczy wartość UB<.

Napięcie blokowania

Za pomocą potencjometru UB< / Un napięcie
blokowania może być nastawiane płynnie
w zakresie 20 � 70 % Un (napięcie między-
przewodowe).

4.3  Komunikacja poprzez adapter
       złącza szeregowego XRS1

Rys. 4.5: Zasada komunikacji

Dla  komunikowania się przekaźnika z nad-
rzędnym systemem zarządzania jest do dys-
pozycji adapter złącza szeregowego XRS1,
umożliwiający transmisję danych i zawierający
odpowiednie oprogramowanie użytkowe.
Dodatkowo dostarczany adapter może być
łatwo montowany z boku przekaźnika. Złącza
śrubowe upraszczają jego instalację. Poprzez
transmisję optyczną umożliwia on galwaniczne
oddzielenie od przekaźnika. Za pomocą opro-
gramowania mogą być przetwarzane aktualnie
mierzone parametry i parametry nastawiane,
a także mogą być konfigurowane funkcje
zabezpieczeniowe przekaźników wyjściowych.
Szczegółowe informacje dotyczące zespołu
XRS1 można pobrać z opisu tego urządzenia.
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5.     Obudowa i dane techniczne
5.1    Obudowa

Przekaźnik XG2, tak jak wszystkie urządzenia serii PROFESSIONAL LINE, jest zaprojektowany
do mocowania na szynie montażowej DIN zgodnie z normą DIN EN 50022.

Płyta czołowa urządzenia jest chroniona przez dającą się plombować przeźroczystą osłonę
(IP40).

Rys. 5.1: Rysunek wymiarowy

Zaciski przyłączeniowe

Zaciski przyłączeniowe urządzenia umożliwiają podłączenie przewodów o maksymalnym przekroju
2 x 2,5mm². W tym celu zdejmuje się przezroczystą osłonę przekaźnika (patrz rozdział 4).

5.2   Dane techniczne

Możliwości przyłączenia:

Napięcie
sieci Nastawienie Un

Przyłączenie
Nastawienie

Przyłączenie
Nastawienie

Przyłączenie
Nastawienie

100/58 V
110/63 V

230/130 V
400/230 V

100 V
110 V
230 V
400 V

58 V 1-faz.       Y
63 V 1-faz.       Y
130 V 1-faz.     Y
230 V 1-faz.     Y

100 V 3-faz.       ∆
110 V 3-faz.       ∆
230 V 3-faz.       ∆
400 V 3-faz.       ∆

100/58 V 4-przew.      Y
110/63 V 4-przew.      Y
230/130 V 4-przew.    Y
400/230 V 4-przew.    Y

690/400 V nie jest możliwe nie jest możliwe nie jest możliwe

Tabela 5.1: Możliwości przyłączenia

Wejście pomiarowe

Dane znamionowe

Napięcie znamionowe Un: 100, 110, 230, 400 V AC (napięcie międzyprzewodowe)

Zakres częstotliwości znamionowej: 35 - 78 Hz (35 - 66 Hz przy komunikacji poprzez złącze
szeregowe)
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Pobór mocy w obwodach napięciowych: 1 VA / fazę przy Un

Obciążalność cieplna obwodów
napięciowych: 520 V AC trwale

Napięcie pomocnicze

Znamionowe napięcie pomocnicze Uv 36 - 520 V AC ( f=35 - 78 Hz ) lub 50 - 750 V DC / 4 W
/ pobór mocy: (zaciski A1- A3)

19 - 55 V DC / 3 W (zaciski A1 (L-) i A2 (L+))

Dane wspólne

Współczynnik powrotu: zależny od nastawionej histerezy

Czas odpadu ze stanu pobudzenia: < 50 ms

Czas powrotu po wyłączeniu: 500 ms

Minimalny czas zadziałania po podaniu
napięcia zasilania: 100 ms

Minimalny czas zadziałania przy
przyłożonym napięciu zasilania: 70 ms

Przekaźnik wyjściowy

Ilość przekaźników: 2

Zestyki: 1 przełączny na każdy przekaźnik wyłączający

Maksymalna moc wyłączalna: rezyst. 1250 VA / AC lub 120 W / DC
ind.      500 VA / AC lub 75 W / DC

Maksymalne napięcie znamionowe: 250 V AC

220 V DC obc. rezyst. Imax=0,2 A
obc. ind.      Imax=0,1 A  przy L/R≤50 ms

24 V DC obc. ind.      Imax=5 A

Minimalne obciążenie: 1 W / 1 VA przy Umin≥10 V

Maksymalny prąd znamionowy: 5 A

Prąd załączalny (16 ms): 20 A

Trwałość łączeniowa: 105  łączeń przy max. mocy wyłączalnej

Materiał styków AgCdO
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Dane systemowe

Normy: VDE 0435 cz. 303; IEC 0801 cz. 1-4;
VDE 0160; IEC 255-4, BS142; VDE 0871

Zakres temperatur przy
magazynowaniu i pracy: - 25 ºC do + 70 ºC

Wytrzymałość klimatyczna klasa F
wg DIN 40040 i DIN IEC 68 cz. 2-3: ponad 56 dni przy 40 ºC i wilgotności względnej 95 %

Próby wysokonapięciowe według
VDE 0435 cz. 303:
- próba napięciowa 2,5 kV (skuteczne) / 50 Hz; 1 min.
- próba napięciem udarowym 5 kV; 1,2 / 50 µs; 0,5 J
- próba wysoką częstotliwością 2,5 kV / 1 MHz

Odporność na zakłócenia od wyładowań
elektrostatycznych (ESD) według
IEC 0801 cz. 2: 8 kV

Odporność na zakłócenia od pól
elektromagnetycznych według
IEC 0801 cz. 3: 10 V / m

Odporność na szybkozmienne zakłócenia
przejściowe (burst) według
IEC 0801 cz. 4: 4 kV / 2,5 kHz; 15 ms
Sprawdzenie wpływu zakłóceń radiowych
według DIN 57871 i VDE 0871: wartość graniczna klasa A

Dokładność powtarzania: 0,2û

Dokładność wielkości znamionowych: 0,4û

Wpływ częstotliwości: 0,2û  dla całego zakresu częstotliwości

Narażenia mechaniczne
Wstrząsy: klasa 1 zgodnie z DIN IEC 255-21-2

Drgania: klasa 1 zgodnie z DIN IEC 255-21-1

Stopień ochrony

Panel czołowy: IP40 przy zamkniętej osłonie przedniej

Waga: ok. 0,5 kg

Pozycja montażowa: dowolna

Materiał obudowy: samogasnący

Dopuszczenie GL: 94658-94HH

Parametr Zakres nastawień Stopniowanie
∆Θ 1û- 31û 1û
UB< 20 � 70 % Un Ciągłe

    Tabela 5.2: Zakres nastawień i stopniowanie

   Zastrzeżone prawo do zmiany danych technicznych bez zawiadamiania !
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Lista nastawień  XG2

Projekt: __________________________________SEG job.-no.: _________________

Grupa funkcyjna: =_________Miejsce: +________Kod przekaźnika: -_____________

Funkcje przekaźnika: _______________________Data: _______________________

Nastawienia parametrów

Funkcja Jednostka Nastawy fabryczne Aktualne nastawy
∆Θ  Nastawienie wartości skokowej zmiany wektora û 1û
UB<  Nastawienie napięcia blokowania % Un 20 %

Przełącznik DIP Funkcja Nastawienia fabryczne Aktualne nastawy
1* 100 V
2* 100 V
3*

Nastawienie napięcia znamionowego
100 V

4 Kontrola kolejności faz nieaktywne
5 Pomiar  jednofazowy / trójfazowy Y
6
7
8

* Spośród przełączników DIP 1 � 3 tylko jeden może znajdować się w pozycji �ON�.
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